
Subscrisa , cod fiscal  ,

înscrisă la Registrul , sub numărul , cu sediul social în

județul/sectorul , localitatea ,

str. , nr. , bl. , sc. , et.  , ap. ,  prin

, în calitate de  (reprezentant legal/

împuternicit/administrator), client al ELECTRICA FURNIZARE S.A.,

solicităm încadrarea în categoria clienților noncasnici beneficiari ai serviciului universal. 

Atașăm, în copie, următoarele situații financiare anuale aferente anului fiscal anterior, care au
fost depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice/pe portalul www.e-guvernare.ro,
din care rezultă că îndeplinim condițiile precizate la art. 55, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 123/2012 a
energiei electrice și a gazelor naturale, pentru a beneficia de serviciul universal:

 SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (Formular cod 10)

 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE (Formular cod 20)

 DATE INFORMATIVE (Formular cod 30)

 

 

(Se  vor  bifa  căsuțele  corespunzătoare  documentelor  depuse  sau  se  va  înscrie  denumirea  situațiilor
financiare care conțin valorile indicatorilor prevăzuți de lege, respectiv: valoarea cifrei de afaceri, valoarea
totală a activelor, numărul scriptic de salariați).

Cunoscând  consecințele  privind  falsul  în  declarații,  falsul  și  uzul  de  fals,  declar  că
documentele atașate în copie sunt conforme cu originalul. Cunosc prevederile legale și mă oblig să
anunț furnizorul cu privire la modificările care afectează dreptul de a beneficia de serviciul universal.

Precizez că dețin locuri de consum pe raza (se vor bifa sucursala și județul/ județele unde aveți
locuri de consum):

 Sucursalei de Furnizare a Energiei Electrice Muntenia Nord Ploiești, județele: 
 Brăila,   Buzău,   Dâmbovița,   Galați,   Prahova,   Vrancea

 Sucursalei de Furnizare a Energiei Electrice Transilvania Nord Cluj – Napoca, județele: 

 Bihor,   Bistrița - Năsăud,   Cluj,   Maramureș,   Satu-Mare,   Sălaj

 Sucursalei de Furnizare a Energiei Electrice Transilvania Sud Brașov, județele:

 Alba,   Brașov,   Covasna,   Harghita,   Mureș,   Sibiu

Nume și prenume:           Data: 

BI/CI: seria , nr.        

în calitate de:  reprezentant legal/  împuternicit/  administrator 

                                                                                                                                                                                                     

                      Semnătura:                                                             L.S.                                    
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CERERE 
de încadrare în categoria 
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UNIVERSAL
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